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L

es Trobades d’Escoles en
Valencià continuen el seu
viatge per les comarques
valencianes. Són festes per la
llengua lúdiques i reivindicatives
que visualitzen l’autoestima lingüística i reclamen als responsables
institucionals que facen del valencià la llengua pròpia i oficial d’ús
normal per a tots i per a tot.
Enguany les festes per la llengua es dediquen a la figura de
Vicent Andrés Estellés. Es commemoren els vint anys de la mort
d’un poeta cabdal de la nostra literatura. L’obra d’Estellés és un
llegat molt preuat que tenim els
valencians i les valencianes, un
llegat, fonamentalment poètic,
que retrata la nostra història i
una manera d’entendre el món a
través d’eixa poesia quotidiana i
meravellosa, convertida en segell
Estellés.
Estellés és personal i universal,
un poeta que ha sabut transmetre el tarannà valencià i les nostres arrels a través del detall. Per
tot això les Trobades d’Escoles
en Valencià 2013. Una bona part
de l’obra de Vicent Andrés Estellés desprén una actitud social i
reivindicativa inqüestionable. Els
missatges d’Estellés, referits al
sentiment col·lectiu de sentir-nos
poble, seran l’eix vertebrador de
les Trobades 2013 sota el lema La
veu del teu poble per tal que els
més de 200.000 assistents es retroben amb un dels nostres poetes en majúscules.
Escola Valenciana ha preparat
unes auques sobre el poeta per a
tots els centres educatius i té habilitat un espai al web on es pot
accedir a diversos recursos educatius sobre Estellés per a treballar a l’aula.
Des de fa un grapat d’anys, el
dissenyador Xavier Mariscal crea
el cartell i les samarretes de les
Trobades d’Escoles en Valencià.
Les samarretes de les Trobades
són 100% valencianes. Totes les
empreses involucrades en el procés són de les nostres comarques.
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MANIFEST

TROBADES D’ESCOLES
EN VALENCIÀ 2013:
LA VEU DEL TEU POBLE
L

es Trobades d’Escoles en Valencià 2013
estan dedicades al gran poeta valencià
Vicent Andrés Estellés. Els seus missatges reivindicatius, convertits en versos, són
l’eix vertebrador de les festes per la llengua que
s’estenen de cap a cap de les nostres comarques durant la primavera.
Les Trobades són una veu lúdica i reivindicativa del nostre poble. Del poble que visualitza
l’autoestima lingüística i que reclama als responsables institucionals que facen del valencià
la llengua pròpia i oficial d’ús habitual per a tots
i per a tot. Per aquest motiu el lema de les Trobades 2013 és La veu del teu poble, del poble
que acull la Trobada a la teua comarca, dels pobles que participen en la teua Trobada.
La veu del teu poble és la veu dels milers de
xiquets, xiquetes, pares, mares, docents i ciutadans, que s’esforcen a contracorrent per dur endavant un ensenyament de qualitat; que treballen per posar fil a l’agulla a les greus retallades
en educació; que volen canviar l’actual sistema
polític i econòmic, amb unes regles de joc que
van en contra dels pilars propis d’una societat
que ha d’aspirar a ser més honesta, més lliure
i més implicada en les decisions col·lectives de
futur.
Estem en crisi, una crisi social, política i eco-

nòmica, educativa i institucional, que no hem
provocat nosaltres. Una crisi de valors. Cal que
la crisi done peu al canvi, que siga una oportunitat per a desenvolupar idees que convertisquen
aquest desficaci en una poderosa eina de canvi
i de millora. De totes i de tots depén i cal que
entre nosaltres organitzem una xarxa eficaç per
emprendre accions concretes al respecte.
Ens enfrontem a un repte molt gran, defensar
el model públic d’ensenyament en valencià i de
qualitat, amenaçat d’una forma contundent. És
fonamental el compromís de tots i de totes, dels
docents i de les famílies. És important també
que l’Administració educativa en prenga nota i
que fem l’esforç d’arribar a una entesa per preservar drets educatius bàsics que ara perillen
per l’augment de ràtios, per la pèrdua de llocs
docents i la greu situació dels professorat interí, per les retallades en beques i serveis, per la
manca d’inversió en infraestructures, per l’augment de l’IVA en el material escolar, per l’establiment d’un plurilingüisme de fum o per l’atac al
valencià de l’Administració educativa.
Hem començat el curs amb un decret de plurilingüisme amb el qual estem en desacord, perquè no assegura l’objectiu últim del document:
afavorir l’ensenyament de qualitat plurilingüe al
nostre sistema educatiu. Sense marginar cap

llengua. Sense marginar el nostre màxim tret
d’identitat, el valencià.
L’avantprojecte de llei educativa, la LOMQE,
tampoc afavoreix l’objectiu de vetllar per un sistema que garantisca l’educació a què aspirem.
La democràcia participativa als centres, les metodologies de treball que haurien de ser pròpies
d’una escola valenciana del segle XXI, es veuen
greument amenaçades.
L’educació necessita de la inversió dels governs, i de governs que creguen que cal garantir
una formació òptima per a tot l’alumnat. Perquè
l’educació pública és la clau d’una societat madura i competent. Perquè l’educació de qualitat
és un dret bàsic universal. Perquè l’educació al
nostre País exigix un especial suport institucional que faça de la nostra llengua una eina
imprescindible per a aprofundir en la competència del nostre alumnat en una societat plurilingüe. Per tot això, us animem a participar en la
vostra festa d’estima per la llengua resumida en
aquests versos de Vicent Andrés Estellés:
“Baixa al carrer i participa.
Participa en el ball, la festa,
dóna les mans al teu germà.
No podran res davant un poble unit, alegre i
combatiu!”
PUBLICITAT
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CEIP ÀUSIAS MARCH

Fira Medieval al CEIP Ausiàs
March d’Alboraia
U

na forma de treballar, que practiquem
al Col·legi Públic Ausiàs March, és mitjançant projectes globals, en els que
s’implica tota la Comunitat Educativa. El final
del projecte sol ser una mostra del treball fet
amb un espectacle. Enguany organitzàrem una
fira medieval.
Valorem molt positivament els projectes
que fem al Centre, ja que, a més de desenvolupar continguts de les diferents assignatures,
permeten donar un àmbit més ampli al procés
d’aprenentatge. Cada alumne va construint el
seu propi procés de manera autònoma, resol
problemes i pren decisions i consciència de la
seua responsabilitat en front del grup de companys.
Aquest estímul social fa als alumnes madurar
i enriquir-se com a persones d’una manera que
no seria possible a l’aula ordinària.
Els alumnes que particularment tenen dificultats en les àrees curriculars, troben en aquestos
projectes un lloc per realitzar-se. Cooperen i es
responsabilitzen amb un objectiu comú.
El passat 20 de Desembre celebrarem al CEIP
Ausiàs March d’ Alboraia una fira medieval, en la
que participarem tota la Comunitat Educativa.
Tots disfrutàrem d’una vesprada de convivència plena de color, música, danses, actuacions i
manualitats, a més a més, de gaudir de saboroses degustacions de dolços casolans. Tot amenitzat al ritme de dolçaines, percussió, flautes,
viola i guitarres tocades en directe pels mateixos alumnes del centre.
El pati de l’escola es va convertir en un carrer de l’època medieval: banderins, blasons i
recreacions ens convidaven a viatjar a l’ època

en la que va viure Ausiàs
dels alumMarch.
nes i en el
L’ estendard del
nos tr e
procés, no el regran poeta va donar
entrada a una
sultat. Un model
gran cercavila. A poc a poc, es va omplir el
que facilita un
pati de personatges
de la edat
mitjana: cavallers,
princeses, camperols, dames i reis,
bufons,
músics…
Tots meravellats al
veure al gran drac,
que anava obrin pas
entre la multitud
agrupada al voltant
de les parades de
dolços, sabons i artesania casolana, a
més de joguines i
begudes.
El pregó va inaugurar la festa,
xiquets i xiquetes
començaren a dansar, a actuar, a recitar… Gaudírem de la
dansa dels cavallets,
dels arquets, de la
mangrana, de les Un grup d’Alumnes de l’Ausiàs March durant la Muixeranga que es va representar a la Fira Medieval
danses cortesanes,
danses medievals, dansa dels bastonets, teatre
ambient de intercanvi i relació de tots els paren directe, recital poètic i muixeranga desafiant.
ticipants en el procés d’aprenentatge (mestres,
Sense faltar música en directe a cada instant.
famílies i alumnes), utilitzant sempre el valencià
Tots els projectes que cada any treballem al
com a llengua de comunicació i expressió.
Centre, es basen en un model integrador i socialitzador, obert i flexible, centrat en la motivació

IES PATACONA

IES Patacona amb les trobades!

S

om gent mediterrània, sempre amb la
tendència de convertir la nostra realitat en un viatge nàutic. I ara vivim una
tempesta que amenaça i sotmesos a un capità
que no vol que arribem a port tal com he sigut
durant segles.
Tenim una història, tenim una llengua;
tenim un territori, tenim una llengua; tenim una
cultura, tenim una llengua...
A hores d’ara vivim un engany, no pas
una crisi. Aprofitant la màscara d’una crisi econòmica, que és molt més que això, estan desmuntant a poc a poc la xarxa d’ensenyament
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públic que tant ha costat
construir. Però la seua utilitat i qualitat és un bastió
des del qual aconseguirem
fer el que volem, escoles i
instituts públics de qualitat
i a l’abast de tothom, per la
igualtat d’oportunitats
Mala època, però els
valencians som més resistents del que sembla.
Sempre hem viscut èpoques dolentes i èpoques
pitjors. I encara som ací.
Encara hi ha persones darrere de coses, d’iniciatives
com les Trobades que se
celebraran a Alboraia el
proper 21 d’abril de 2013.
Sabeu l’última? L’anglés. El que importa és l’anglés. Tots els països avançats tenen una població amb un gran
nombre d’angloparlants..., però no parlen també aquestes persones tan cultes la seua pròpia
llengua? Cal dir que volem l’ensenyament de
l’anglés: el recolzament que les Trobades fan
per la llengua pròpia no ha de ha de ser obstacle, al contrari: el plurilingüisme és el que volem.
Les Trobades d’Escoles en Valencià ...
són la base des de la qual construir la nostra comunitat que s’obri a les cultures, a les llengües,

al futur. Enguany les Trobades donen a Vicent
Andrés Estellés l’homenatge que mereix i més
que es poguera. No vos recorden aquests versos els d’Ausiàs March? “Veles e vents han mos
desigs complir...”. Tornem al viatge, tornem a la
mar. Naveguem. Visquem les trobades, visquem
la nostra llengua.

“No sap pilot, ni ho sap qui du el timó,
el vent que fa, i segueixen per un
antic costum els camins de la mar.
Així vaig jo, com perdut en les hores,
com navegant que busca far enlloc
que el pot guiar; però la meua nau
sent els embats dels vents contradictoris,
i un cansament de fusta l’escomet.”
Vicent Andrés Estellés

CEIP CERVANTES

Compromís amb la terra, la
natura, l’art,...i amb la nostra
llengua
D

es de maig de 1990, al CEIP Cervantes d‘Alboraia s’aprova el programa
d’ensenyament en Valencià; els primer anys varen ser costosos perquè les famílies
s’habituaren a aquesta novetat, les ràtios eren
molt reduïdes, tot el contrari al que passa en
l’actualitat, que veient l’èxit d’ensenyament, les
“línies” estan saturades. Fins fa vora un parell
d’anys ha sigut l’única escola de la població que
oferia aquesta opció. Per això era l’única que
tenia el compromís de participar a la Trobada
d’Escoles en Valencià, és per aquest motiu que
tradicionalment ja apareix com una activitat
més a la P.G.A, junt amb el Premi Sambori. Tanmateix ens fa molta il·lusió compartir aquesta
vivència amb les altres escoles del poble.
L’escola aposta per la normalització de la
llengua i pal·liar una descompensació de l’ús social utilitzant el valencià coma llengua vehicular
dintre del centre i afavorir el seu ús dintre la
diversitat cultural que integra el nostre alumnat.
Per aquest motiu destaca que les celebracions
diverses que es programen tinguen un enllaç
significant amb el valencià o la història de la
nostra terra. Tots els anys aquestes celebracions tracten un tema comú com a fil conductor
i es treballa coma projecte dinamitzador de les
diferents activitats lúdiques i complementàries
que es treballen dins i fora de l’aula o en gran
grup. Enguany, per exemple, celebrem l’any de
l’aigua. Així que per commemorar el
9 d’Octubre, hem treballat diferents dites i
redolins populars vinculats amb aquest tema i
s’ha fet una representació del Tribunal de les
Aigües després d’haver-lo treballat a les aules.
També per al dia de la Pau vàrem reflexionar

conjuntament de com és d’important l’aigua per
a la vida i molts dels nostres xiquets i xiquetes
demanaren millorar la desigualtat que hi ha en
el seu ús a nivell mundial.
Recordem també, el projecte de l’any passat
on el tema connector va estar “El fabulós món
dels llibres”. Al llarg del curs vàrem gaudir de la
visita de Rodamons, Dani Miquel i de les rondalles d’Enric Valor, que treballàrem també per a
la nostra diada
Altres projectes dels darrers anys han estat:
“Salvem la natura”, “I tu que pintes??”, “Tots els
pobles de la terra formen una gran família”...
Tots ells plens d’activitats lúdiques, culturals i
emocionants, com les d’aquests anys, i amb el
valencià com a llengua vehicular.
A la vegada, tos els anys, hi han programades excursions des de l’àrea de Coneixement del
Medi que ens permeten viure i conèixer la nostra història i el nostre territori. Per exemple l’excursió al monestir d’El Puig i la muntanyeta de
la “patà”, on ens traslladem a l’època de Jaume
I; la visita a l’horta d’Alboraia, l’entorn més pròxim, així com les excursions a l’Albufera i a Portacoeli. A més, enguany, s’ha posat en marxa
diferents projectes paral·lels on es potència l’ús
de la llengua: la dinamització de la biblioteca on
es treballarà a l’abril la figura del poeta Vicent
Andrés Estellés. A part, des de l’àrea d’Educació
Musical s’està preparant diferents actuacions
per a la setmana de les Trobades (batucades,
participació en la trobada musical...) a més, en
les diferents activitats que es preparen al llarg
de l’any s’intenta recuperar cultura i tradició.
Visita de Dani Miquel en la setmana del llibre

AMPA CERVANTES

F

a 18 anys que la Trobada d’Escoles en
Valencià passà per Alboraia, malgrat tot
aquest temps i les moltes generacions
que han estudiat en valencià encara queden
moltes coses a fer: som l’única escola del centre
urbà que té línia en valencià i la continuïtat dels
estudis en valencià no està garantida en l’educació postobligatòria.

Celebració del 9 d’Octubre al Cervantes, dedicat a Andreu Valor

A més l’actual situació de crisi econòmica ha
servit d’excusa perquè l’escola pública i en valencià patisca greus agressions: falta d’inversions en infraestructures, massificació a les aules
i poca atenció a la diversitat. A tot això cal afegir
una nova llei d’educació que només potencia la
creació d’emprenedors i no de persones crítiques.
És per això que aquesta nova Trobada ha de
servir per intentar impulsar el valencià al poble, perquè molts pares
se n’adonen que només
estudiant en valencià es
garanteix
l’aprenentatge real de les dues llengües oficials i es facilita
l’adquisició d’una tercera
llengua.
Tots aquests reptes no
ens poden fer oblidar la
tasca duta a terme per
molts mestres i pares
que han col·laborat activament en la participació
de la nostra escola en
aquesta festa per la llengua, des de les aules col·
laborant amb els nostres
xiquets en el concurs de
cartells i en els premis literaris Sambori, i també

des del carrer amb la venda de paperetes i samarretes i la realització dels diferents tallers. A
tots ells, gràcies.
En aquest any però, el nostre agraïment més
efusiu ha d’estar per a una persona molt especial, una persona que ha sigut la MESTRA de
moltes generacions de xiquets del poble, Encarna Rubio, ningú com ella ha inculcat l’amor a la
terra, l’arrelament al medi, l’estima sincera a la
llengua com a expressió d’un poble, que Allò que
val és la consciència de no ser res si no s’és poble com va dir Estellés. Ella ha estat la clau que
obri moltes portes: la porta del coneixement, la
de la curiositat per aprendre a través de l’experimentació i també la porta dels valors que ens
fa ser millors persones cada dia.
Des de l’Associació de mares i pares del CP
Cervantes només podem dir gràcies Encarna,
gràcies per ser com eres, gràcies per haver estat sempre al nostre costat, gràcies per haver
educat els nostres fills. Aquest sopar homenatge que et dedica la Trobada només és una petita
mostra de l’agraïment i l’estima que molta gent
d’Alboraia et voldria mostrar.
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SAMBORI

Formació permanent: un dret de totes les
persones

N

aixem iguals i en condicions d’igualtat
hauríem de romandre al llarg de la vida.
Per aconseguir-ho la primera eina: La
Formació. Educació i Cultura per a tothom.
El Centre de Formació de Persones
Adultes d’Alboraia n’és un exemple. Contra totes les maregasses, les retallades i els anuncis de tancament… any rere any ha continuat
desenvolupant un projecte educatiu compromés amb la realitat que l’envolta, basat en una
pedagogia activa, lúdica i alliberadora que ha
exigit una lluita contínua on alumnes, mestres i
polítics/es s’han esforçat de valent.
És veritat que no hi ha res gratuït, que
tot necessita d’un esforç, d’una voluntat ferma,

d’un camí clar i ben definit…
L’Escola duu funcionant
des del curs 1985/86. Ha plogut
molt des d’aleshores; però mai no
hem fet un pas enrera respecte
els diversos currículums que s’hi
desenvolupen. És cert que s’han
perdut activitats, tallers, visites;
que adaptar-se a unes condicions
de poc personal i d’aportacions
econòmiques per part de l’alumnat ho fa més complicat i difícil;
que s’han perdut els grups de
Llengua per persones migrades,
d’Alfabetització, d’Accés a la Universitat per a majors de 25 anys,
que el segon nivell de GES ha d’anar a una aula
del Centre Cívic de la Patacona, que l’espai es
queda molt reduït i ens condiciona el treball diari

i l’extraordinari; però, hi ha grups de Neolectors
i d’Educació de Base, d’Accés a Grau Mitjà i Grau
Superior dels Cicles Formatius, de GES 1 i de
GES 2, d’Accés a la Universitat per a majors de
45 anys, de Valencià Elemental, Mitjà i Superior,
que es fan tallers de l’Intercanvi amb voluntariat
d’entre l’alumnat i que encara podem fer visites,
excursions i un viatge curt i proper i barat per
curs. A més, participem en totes les “mogudes”
del poble: xerrades, cinefòrums, presentacions
de llibres… 8 de març, 25 de novembre, Dia del
Medi Ambient, Dia de la Pau i la no-violència… I,
enguany, la Trobada d’Escoles en Valencià que
es realitza a Alboraia i que celebrem, especialment, l’Any Estellés amb un recital a la plaça de
la Reina Teresa Gil de Vidaure, una fita pendent
en aquest poble.
El futur és incert i la lluita continua perquè l’Ensenyament Permanent al llarg de tota
la vida de les perso“No em deixes a la vora del riu de les paraules.
nes és una aposta per
Ni vull saber nadar i guardar bé la roba.
aconseguir una societat ben formada, amb
Vull llençar-me, de cap, i jugar a les clares.
oportunitats laborals
No em dones, doncs, la pau. Et demane altra cosa.
dignes i iguals per a
Solament que em sostingues ben calent, ben humà. tots/es, més justa i
més humana…
El camí de la punxa conclou sempre en la rosa.”

Vicent Andrés Estellés

EPA

Superació i formació en temps difícils
PER JUAN JOSÉ LÓPEZ RODRIGO. Guardonat als Premis Literaris 2012 d’EPA

É

s un vint-i-cinc de febrer de l’any 2011;
temps difícils per a la resta, pensava jo,
fins avui, que em crida el meu encarregat al despatx del patró. Podrien ser dos tipus
de notícies, bones o roïnes, però és fatal…
Després de tres anys a l’empresa i darrere
d’uns quants companys em diuen que estic al
carrer, i que em fan un favor, que em paguen
el màxim, quaranta-cinc dies per any, i que pel
meu bé accepte, perquè més endavant no podran pagar ni això.
Comença el meu calvari, busque treball per
tot arreu, del que siga… sense por a res. Fracàs
redó! No hi ha quasi treball, passen els mesos i
res…de sobte, parlant en una amiga em diu que
va a traure’s el graduat, a l’instant se’m va en-

cendre un llum al cap il·luminant la contundent
opció d’apuntar-me també.
Jo, amb vint-i-quatre anys i traent-me el graduat escolar! Els meus pares no donaven crèdit,
encara que si em donaren tot el seu ànim i beneplàcit.
[…]
Qui m’anava a dir que al 2012 anava a graduar-me en una escola d’adults, ¡i amb bones
notes, xe!
Per aquest motiu, convide a la gent a què faça
l’esforç per traure’s el graduat, que per la meua
experiència és el temps millor invertit, potser,
de la meua vida.
[…]
Ja no sé què més dir de la meua experiència,

així que finalitze amb aquesta reflexió: Si haguera de traure’m el graduat o un altre curs, i
este el donen a la meua escola, no pensaria ni
un regam de repetir ací.

PUBLICITAT

RICAR S. L. TELF: 963171085
CHAPA, PINTURA Y MECANICA
MULTIMARCA
C. CAMI AL MAR Nº 59
46120 ALBORAYA
NUEVAS INSTALACIONES
VENTAS Y
RECEPCION
C. SAN ISIDRO Nº 3
46120 ALBORAYA
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La millor experiència, l’Escola d’Adults
PER EMPAR ALBERT I BALAGUER. Escola d’Adults d’Alboraia

V

aig prendre contacte amb l’Escola l’any
2003. Em va sorgir la inquietud de millorar els meus coneixements bàsics del
Valencià perquè, tot i que sempre l’hem parlat
a casa, era incapaç d’escriure dues paraules seguides. Arribada a lloc, per a complimentar i
davant l’atractiu ventall de prossibilitats que
s’hi oferien, vaig decidir matricular-me en dues
àrees més.
Per una banda, el primer dia d’assistència a
classe, de bestreta, el que em va sorprendre fou
la diversitat del grup pel que fa a l’edat, ocupacions, estudis i procedència, així com l’espectacular predominança d’alumnes del gènere femení. Per altra banda, de seguida me n’adoní de
la immillorable acollida i tracte per part del professorat sense cap tipus d’excepció. A la meua

Escola, l’ajuda, la dedicació i la involucració amb
els alumnes és total i absoluta i mai s’estalvien
esforços per a animar a superar les dificultats
individuals i que tothom reba allò que li cal.
[…]
A l’Escola d’Adults cada membre arriba amb
l’equipatge, de vegades, massa carregat i distribuït de manera desigual. El contacte amb
l’Escola dóna la seguretat que cal per a desenvolupar-se més lliurement, normalitzant les
carències, reforçant l’autoestima i valoració
personal i fomentant l’harmonia i participació
activa.
Per tot el que he esmentat, ningú s’hauria de
considerar amb el dret a poder interrompre el
que un sol alumne es veja privat de la satisfacció
que produeix la sensació de quan s’és capaç de

llegir un text, una poesia, un cartell o inclús firmar un document o entendre perfectament allò
que diu una carta rebuda. Les Escoles d’Adults
són un pont a través del qual contactem amb
l’educació i la cultura, de la mateixa manera que
ens ajuda a consolidar tot allò adquirit amb anterioritat. Per a mi, a més a més, m’ha permés
conéixer persones magnífiques i especials i
crear uns lligams d’amistad molt valuosos.
[..]
Crec amb fermesa que l’educació és un dret
de totes les persones i l’Escola d’Adults una institució tan important i inqüestionable, que hauria de rebre el màxim suport i recolzament, i
s’haurien d’adoptar les mesures oportunes per
afavorir el seu desenvolupament i contínua evolució.
PUBLICITAT

Els millors àlbums il·lustrats
per a totes les edats

Per a primers lectors

Lectures que creixen al ritme

Aprendre a llegir és més fàcil amb les nostres col·leccions dels nostres xiquets i xiquetes
+8

+10

+11

+12
Ara, diverteix-te amb «El bagul dels
monstres» també amb l’aplicació
interactiva per a iPad (la trobaràs a la
botiga Apple)
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PERSONATGES

DIÀLEGS ENTRE
L’ART I LA
CULTURA:

Aurora Valero & Enric Mestre
PER ROMÁN DE LA CALLE
President de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València

Obra d’Enric Mestre

Obra d’Aurora Valero
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L

’ESCOLA VALENCIANA vol agrair i homenatjar a dues persones que han col·
laborat activament en els seus projectes recents. Es tracta d’Aurora Valero i d’Enric
Mestre. Dos artistes destacats de la nostra comarca, que bé mereixen aquest reconeixement
públic pel seu suport al context educatiu i lingüístic. Les relacions art / societat sempre s’han
mantingut en primer pla tant en els seus quefers plàstics com en la seua dedicació docent.
Els dos artistes, els dos professors, ambdós
enamorats de la seua terra i disposats a mostrar la seua entrega i generositat per ella i per
la seua cultura.
Aurora Valero (Alboraia, 1940). És molt important destacar que les seues activitats professionals s’han centrat, en el seu itinerari, especialment en un parell de vessants, que han estat
fonamentals en la seua existència personal: tenim així, d’una banda, tant la docència unida a la
investigació, com —per altre— l’expressió artística, principalment el cultiu de la pintura. I, com
ella mateixa ha dit en alguna ocasió, la seua
trajectòria no s’ha resolt d’aquesta manera per
pura casualitat, ja que si, d’una banda, la determinació del seu sexe fou una circumstància que
el destí o la natura decidiren en el seu moment,
de l’altra, la seua dedicació professional a l’art
sí que ha estat una elecció certament desitjada
i també vehement construïda, dècada a dècada,
al llarg de tota la seua vida. Això fou així, potser,
des que, allà pels seus 13 anys, en la dilatada postguerra, descobrí tot el que l’experiència
artística podia significar successivament per a
ella. Hi ha, doncs, punts de referència, trobades
i conjuntures determinades que són obligats a la
trajectòria d’una vida.
Cal assenyalar que, precisament, la seua
condició femenina, la marcà profundament des
del principi. No eren, com és sabut, bons temps
perquè la dona s’incorporara, de manera activa
i en igualtat de condicions amb l’home, a la vida
artística i l’acció acadèmica docent. Sens dubte,
no fou un procés fàcil. Més bé es convertí en
una lluita dura i de vegades fins i tot desesperant. Sobretot quan, per exemple, després de
fer oposicions durant tres anys seguits a la Pensió, per a professionals de les arts plàstiques de
la Diputació de València, aconseguí, amb incansable persistència, per la seua banda, que la hi
concediren unànimement, essent així la primera dona, de fet, en obtenir-la. O quan es situà,
en les seues oposicions a càtedra d’Escoles de
Magisteri a Madrid, en el número u de la promoció, d’entre 300 aspirants convocats. Sempre
li vaig sentir dir que ha estat totalment injust,
per a les dones com a col·lectiu, que —per tal
d’aconseguir les mateixes fites que els homes—
hagen hagut de realitzar històricament esforços
dilatats que, de vegades, han pogut triplicar, de
facto, el que aquells realment rendien.
Han estat doncs, en el seu cas, molts anys
de treball ininterromput. I, en primer lloc, destacarem la seua tasca docent que desenvolupà
ni més ni menys que durant 44 anys de la seua
vida, entre batxillerat i les Escoles de Magisteri.
Aurora Valero realitzà oposicions a càtedra el
1969 i des d’aleshores fins a la seua jubilació ha
estat dilatadament adscrita a les universitats de
Barcelona i de València-Estudi General, ocupant
fins i tot diversos càrrecs directius en aquestes.
A fi de comptes, aquestes breus pinzellades,
descriptives de la seua trajectòria vital, destaquen igualment la seua entrega a la societat,
compaginada amb el seu treball artístic que començà a ser exposat, per la seua part, al públic
ja en el llunyà any 1964, al Palau de la Generalitat de València. Si recorrem, encara que siga
succintament el desplegament d’exposicions individuals que ha realitzat, fins ara, observarem
que la majoria d’elles respon a un plantejament
potser diferent a l’habitual, ja que la seua obra
no ha estat repetitiva, ni ha obeït, normalment
, als mateixos paràmetres, d’uns períodes a altres. L’experiència creativa i la investigació artística han estat, com estem veient, destacades

companyes del seu itinerari. De fet, mai s’ha resistit a investigar en diferents problemàtiques
plàstiques, compresos els seus resultats precisament ni més ni menys que en les 15 sèries
que composen el total de les fases de treball,
encara que entre elles es troben també moltes
obres independents, que insularment no s’adscriuen a aquesta esmentada estructura serial.
Més de setanta exposicions han mostrat, durant
36 anys, la seua persistent activitat pictòrica.
Com ja hem apuntat, hi ha diversos plantejaments però una sola línia mestra en la base
que impregna totes les sèries —citades— d’Aurora Valero: es tracta, en resum, de la seua potència expressiva així com del compromís —de
vegades rotundament social i de vegades també, absolutament plàstic— els resultats del qual
s’han pogut contemplar en llocs com l’Ateneu
de Madrid el 1968, el Museu d’Art d’Albacete el
1984, al Palau de la Música de València el 2000,
la Biblioteca Valenciana de Sant Miquel els Reis
el 2001, el Museu de la Universitat d’Alacant en
tres ocasions i diferents anys fins al 2003, la
Diputació de Jaén el 2003, l’Auditori de Castelló
el 2006, la Universitat Politècnica de València en
2004; Stadt de Mainz el 2005; les Drassanes de
València el 2007, el Col·legi d’Advocats de València el 2008 i altres oportunitats més que ometem, per tal d’alleugerir aquesta relació. D’altra
banda, els museus que allotgen la seua obra i
els nombrosos guardons rebuts, al llarg de la
seua trajectòria artística, ens confirmen obertament que la seua activitat ha estat imparable i
també àmpliament seguida i estimada.
Els qui coneixem bé a Aurora Valero, apreciem en la seua personalitat l’extraordinària capacitat de comunicació que es manifesta en la
seua manera de ser, en la seua forma de fer
les coses i de relacionar-se, amb el que aconsegueix que qualsevol de les activitats en què
intervé comporte un paral·lel plaer, que sempre
comporta, al seu torn, enriquiment i interés.
Enric Mestre (Alboraia, 1936), professor i
ceramista és, sens dubte, una de les nostres
més destacades personalitats artístiques, reconeguda obertament a nivell internacional,
que més ha investigat i més altes cotes d’excel·
lència ha aconseguit en l’àmbit de la ceràmica
artística contemporània.
Fa dècades que seguisc l’itinerari artístic
d’Enric Mestre, precisament quan es decantà
de manera activa vers la confluència de la seua
escultura ceràmica amb l’interés per l’arquitectura, per les construccions i volums rurals i / o
urbans, que envolten i donen pàbul a les seues
experiències quotidianes. Sens dubte, el descobriment de la geometria de l’horta com a font
d’inspiració esdevingué un moment bàsic en el
seu quefer, que el portà a alterar tots els seus
registres expressius i organicistes anteriors. Alguna cosa nova s’anunciava. Una cosa diferent
prenia cos en el seu programa de treball i en
les seues concepcions artístiques. I com a resultat, aquest interés per les formes geomètriques
passa a primer pla,
igual que succeeix
amb les seues investigacions sobre l’espai o els seus rigorosos recursos tècnics
entorn del comportament dels materials
ceràmics i l’eficàcia
de les formes triades
/ registrades minuciosament en els seus
imprescindibles quaderns de treball.
Una vegada més
m’he enfrontat selectivament, en el silenci
de l’estudi-taller, amb
les últimes produccions d’Enric Mestre.
I una vegada més
m’he sentit forta- Aurora Valero amb una de les seues obres

ment impressionat per la rigorosa rotunditat de
les seues singulars peces ceràmiques. Reposant
sòbries i majestuoses sobre el terra o delicadament aïllades sobre la paret de fons, les seues
poètiques arquitectures se’ns imposen perceptivament, fins a l’extrem d’exigir passejar en el
seu entorn, per a poder observar-les millor, i de
temptar reiteradament a complementar, sensualment amb el tacte , les intenses experiències pròpies de la mirada. Impossible, per tant,
oblidar aquestes associacions radicals i aquests
diàlegs entre les impactants i sempre sorprenents escultures d ‘Enric Mestre i les imatges
arquitectòniques descobertes minuciosament —
potser com mai— en l’entorn vital dels pobles,
de l’horta i de la ciutat .
Viatger o pelegrí, explorador, voyeur o transeünt, cercador d’imatges i robador d’experiències, em consta clarament que Enric Mestre
sempre ha volgut compaginar els retalls experiencials de la seua pròpia vida amb les formes
sagaçment estudiades i punt per punt construïdes, pas a pas / mà a mà, en el silenci autoconscient del seu taller.
Ací tenim els dibuixos d’escultor, convertits, doncs, en l’autèntic banc i magatzem de
les seues experiències visuals, transformats
en repertori inesgotable de milers de figures i
incomptables suggeriments formals. Aquests
quaderns conserven viva no només la memòria
real del seu passat sinó també alcen acta del
millor potencial i dipòsit cara al futur
Es tracta, per tant, de recordar i de reassumir
el passat per a potser ordir, quelcom millor, els
camins oberts davant del futur. I en aquestos
retrobaments periòdics amb l’experiència, els
seus quaderns de treball exerceixen funcions
bàsiques i insubstituïbles. Són —per igual i simètricament— espills retrovisors i adequats parabrises. Funcionen com a memòria d’esbossos
i d’apunts i també com un actiu programa de
projectes, potser encara relativament adormits
i a l’espera, però sempre reflexant la força de
la terra, la veu dels seus habitants i les seues
esperances. Què millor homenatge a eixe futur
comú, que tot i la crisi, ell sempre somia en dur
a terme a través de les seues obres?
Per això m’atreviria a afirmar que la vida i
el quadern es donen plenament la mà, com a
referents efectius i barana pedagògica de tots
els seus treballs. Són, per cert, la millor clau didàctica per a comprendre, per la nostra part, els
fonaments normatius del seu quefer escultòric,
per a donar explicació periòdica a les seues etapes, a les seues sèries i als seus claus formals.
Aurora Valero & Enric Mestre, dues persones
compromeses socioculturalment amb el seu poble, amb la seua cultura i amb les seues arrels, a
qui ESCOLA VALENCIANA vol reconéixer les seues empremtes, les seues il·lusions i entregues,
en paral·lel als nostres projectes pedagògics i
de reforç constant de la nostra llengua.
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LOCALITZACIONS

CERCAVILA
“A”
ALBORAIA
CENTRE			MUNICIPI
C.E.I.P. Cervantes		
Alboraia
I.E.S. La Patacona		
Alboraia
E.I. L'Andana 			
Alboraia
C.O. Pas a Pas 		
Alboraia
C.E.I.P. Tomàs Albert		
Albuixech
C.E.I.P. Verge del Pilar
Bonrepòs
C.E.I.P. Guillem D ’ Entença
El Puig
C.E.I.P. Pare Jofre		
El Puig
I.E.S. El Puig			
El Puig
C.E.I.P. El Barranquet		
Godella
C.E.I..P. Cervantes		
Godella
C.C. Sant Bertomeu 		
Godella
C.E.I.P. Sant Llorenç		
Massalfassar
C.E.I.P. Blasco Ibañez		
Montcada
C.E.I.P. Josep Maria Oltra
Montcada

CENTRE			MUNICIPI
C.C. Sant Jaume Apòstol
C.E.I.P. Vicent Trenco		
I. E. S. Tierno Galván		
C.E.I.P. Ausiàs March		
C.E.I.P. Villar Palasí		
C.E.I.P. La Font		
E.I. El Moli 			
I. E. S. Matisse		
C.E.I.P. Bisbe Hervàs		
C.E.I.P. Jaume I		
C.E.I.P. La Milotxa		
C.E.I.P. Lluís Vives		
I. E. S. Puçol			
C.E.I.P. Josep Blat Gimeno
E.I. Ninos 			

Montcada
Montcada
Montcada
Paterna
Paterna
Paterna
Paterna
Paterna
Puçol
Puçol
Puçol
Puçol
Puçol
Vinalesa
Vinalesa

ALBORAIA

Zona
d’aparcament

“A”

Zona d’aparcament (Polígon)

CEIP Cervantes

Peris-Aragó

Espai Trobada
Llibreters
Tallers
Escenari
Banys

“B”

CEIP Àusias March

CERCAVILA “B”

Pàrquing

CENTRE			MUNICIPI
C.E.I.P. El Castell 		
Albalat
C.E.I.P. La Patacona 		
Alboraia
C.E.I.P. Ausiàs March		
Alboraia
E.I. Colorins			Alboraia
E.P.A. 			Alboraia
C.E.I.P. Carraixet		
Almàssera
C.E.I.P. Miquel Bordonau
Burjassot
C.E.I.P. Sant Joan de Ribera Burjassot
C.E.I.P. Villar Palasi		
Burjassot
A”
I. E. S. F.ca Montseny
Burjassot
B”
I. E .S. V. A . Estelles		
Burjassot
Burjassot
a TrobadaI. E. S. Comarcal 		
Foios
parcamentI.E.S. Francesc Badia		
C.E.I.P. M. de Deu Patrocini Foios
C.E.I.P. S. Joan Evangelista
Massamagrell
C.E.I.P. Verge del Rosari
Massamagrell
I. E. S. Massamagrell		
Massamagrell
C.E.I.P. El Crist		
Meliana
C.E.I.P. Mediterrani		
Meliana
I..E. S. La Garrigosa		
Meliana
E.I. Ninos			Meliana
C.E.I.P. Blasco Ibañez		
Museros
C.C. La Masia 		
Museros
I.E.S. Museros		
Musero
C.E.I.P. Cervantes		
Pobla de Farnals
I. E. S. Guillem Alcalà
Pobla de Farnals
C.E.I.P. 9 d’Octubre		
Tavernes Blanques
C.E.I.P. Rei En Jaume		
Tavernes Blanques
E.I. Sant Rafel		
Tavernes Blanques
I. E. S. Tavernes 		
Tavernes Blanques
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Cercavila “A”
Cercavila “B”
Tallers de la Trobada
Zones d’aparcament

ACTIVITATS

Activitats per a
la XXVI Trobada
d’Escoles en
Valencià de
l’Horta Nord

DIUMENGE

21.04

10.00h-18.00h. Parc de les Vies:
TROBADA!!
10.30h. Cercaviles:
1.-C. P CERVANTES. Pare
Lluís Navarro/Camí Vinyes.
2.-C. P AUSIAS MARCH. C/
Pintor Valero/San Isidre Llaurador.
11.15h. Recepció del col.legis i
Instituts participants.
12.00h. “Batucada” pels alumnes
de 6é de Primària dels Col.legis Ausias March i Cervantes.

Del 12 al 21 d’abril podreu gaudir
de les activitats que s’organitzen al
voltant de la Trobada d’Escoles en
Valencià, que tindrà lloc a Alboraia el 21 d’abril.

13.00h. Inauguració del Monument amb motiu de la Trobada.
Dissenyat per Enric Mestre i amb la
participació de tots els centres educatius participants.
13.30h. Dansà amb els grups de
dansa de la SM d’Alboraia i Poblet
de Godella, amb tabal i dolçaina.
16.30h. Actuacions dels grups de
teatre i música “Rodamons” i “El ball
de Sant Vito”.

11.30h. Varietat de Tallers dels
Col.legis participants , mostres, degustacions i informació de diferents
entitats i col.lectius d’Alboraia i la
comarca.

Activitats prèvies
DEL

12.04
AL

19.04

Divendres

12.04

Dissabte

13.04

Casa de la Cultura José Peris
Aragó.
EXPOSICIÓ SOBRE VICENT
ANDRÉS ESTELLÉS + TROBADA
1995 + DOCUMENTAL.
Inauguració divendres 12 a les
19.30h. per part de les Autoritats i
lectura de poemes.

Dilluns

21.00h. Bar del llar del Jubilats.
SOPAR HOMENATGE. Encarna
Rubio.(mestra i lluitadora pel valencià dins i fora de l’escola) I CONCERT. “La Douche” I ALBADES
AMB PEP JUSTE.

DEL

19.00h. Auditori Municipal.
CONCERT GRUP DE DOLÇAINA I PERCUSSIÓ DE LA SMA.

15.04

15.04
AL

18.04

DEL

16.04
AL

Diumenge

14.04

12.00h. Auditori Municipal.
CONCERT GRUPS INSTRUMENTALS DE LA SOCIETAT MUSICAL D’ALBORAIA, AMB ELS PABORDETS, EL GRUP CARRAIXET
I EL COR LLEONARD GINER DE
TAVERNES BLANQUES.

18.04
DEL

17.04
AL

18.04

09.15h. IES La Patacona.
Visionat del documental sobre
Vicent Andrés Estellés i xerrada a
càrrec de Gemma Pascual

9.00h. Auditori Municipal. Alumnes de primària.
*PROJECTE MÚSICA. TROBADA MUSICAL.

Divendres

19.04

11.30h. Xerrada sobre la musica
en valencià actual amb els components d’ ATUPA i ATXEMBLA i actuació musical dels dos grups.

18.00h. Plaça Teresa Gil de Vidaure (Rei En Jaume).
*RECITAL SOBRE POEMES DE
VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, per
l’EPA.

Escorxador municipal,
ITINERARIS
D’OBSERVACIÓ
DELS OCELLS.
Ruta interpretativa per la mota
sud del Barranc del Carraixet. Per
als alumnes de 4t d’ESO, organitzar
pels membres de SEO Birdlife, oferixen material didàctic.

21.30h. Plaça de la Constitució,
Abadia, Miracle, Cabanyal, Miraculosa, Tavernes Blanques, explanada
metro Peris Aragó.
*CORREFOC DELS DIMONIS
DE L’AVERN.

Per alumnes d’ESO amb bicicleta
i EPA
Visites al MUSEU DE L’ORXATA.
ALQUERIA DEL MAGISTRE.

9.15h. i 11.00h. Teatre l’Agrícola.
Per alumnes d’InfantiI 1r i 2n de primaria.
CINEMA EN VALENCIÀ. “Kerity i
la Casa dels contes”

22.30h. Antiga estació del Palmaret.
*CONCERT JOVE. ATZEMBLA i
ATUPA
Dissabte

18.00h. Auditori Municipal
*ENTREGA PREMIS SAMBORI.
Amb la participació de RODAMONS
TEATRE.

Dies

Teatre l’Agrícola.
CAMPANYA ESCOLAR “ANEM
AL TEATRE”.
2n i 3r Cicle de Primària, ESO i
Batxiller.

20.04

22.04
23.04
24.04
25.04
29.04
30.04

PUBLICITAT

Venda de xufes per a orxata

Mobles cuina, armaris, portes i finestres
C/Botànic Cavanilles, 42, baix 1. Alboraia. 46120
(València)
tel. 961 861 348 / 656 933 062
www.carpinteriacliment.com

Magatzem:		
C/ Colom, 30		
Tef. 96 185 63 07
Mòbil 609 226 186
46120-Alboraia
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CEI COLORINS

L’educació infantil afavoreix el
desenvolupament integral dels xiquets

U

na Educació Infantil de 0 a 3 adequada
i regulada per l’administració, afavoreix
i garanteix les condicions del desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes, a més
d’oferir l’oportunitat de trobar-se amb altres.
Es crea un ambient estimulant i compensatori
davant de dificultats i diferències maduratives,
culturals o socials.
Els centres d’Educació Infantil de 0 a 3 anys a
més donen resposta a les necessitats fisiològiques, intel·lectuals, emocionals i de socialització
que necessiten els xiquets i xiquetes mentre comencen a adquirir autonomia a poc a poc.
Un dels objectius del 1er cicle d’Educació Infantil, és garantir el descobriment i la existència
de dues llengües en contacte en l’àmbit de la
nostra comunitat lingüística.
L’entorn familiar és el primer escenari on
s’inicia la construcció de la competència comunicativa en una o més llengües. La interacció
amb l’entorn immediat i l’influencia dels mitjans
de comunicació concreten i perfilen el repertori lingüístic de cada xiquet o xiqueta. Però en
l’actualitat el valencià es troba en franc desavantatge respecte a l’altra llengua en contacte,

convertint-se en una llengua minoritzada que no
és considerada com a necessària per a la major
part d’ocasions en què cal usar la comunicació.
És en esta edat de 0 a 3 anys, a causa de
la capacitat que posseeix la infància per l’adquisició lingüística quan s’han de fixar les bases
per la competència comunicativa amb les dues
llengües i és per això que en el CEI COLORINS
consideren hem de planificar este aprenentatge
de manera equilibrada, apostant clarament pel
valencià com a llengua de l’escola. Convertint
el valencià en la llengua de l’afecte i dels primers coneixements vivencials i de transmissió
del medi físic, natural, social i cultural que ens
envolta en el poble d’Alboraia.

PUBLICITAT

12

ABRIL 2013
El periòdic de les Trobades de l’Horta Nord

CEI L’ANDANA

Prop del 25 aniversari del Centre
d’Educació Infantil l’Andana

L

a importància d’un aprenentatge coherent i conseqüent.

L’ensenyança en valencià, és una de les nostres prioritats. Com ja sabem, la nostra llengua
és part de la nostra cultura i cal parlar-la per tal
de mantindre-la viva
Des-de la nostra escola pretenem educar
als més menuts dins d’un ambient de respecte, afecte i sociabilitat, valors que, desgraciadament, es descuiden cada dia més a la nostra
societat.
Ja de ben menuts, cal que ens consciencien
de la repercussió que té el nostre comportament davant companys, grans o menuts. I és
per aquest motiu que tractem d’afavorir la igualtat entre els nostres alumnes.
Creiem en la necessitat del descobriment
del propi “Jo”, mitjançant activitats necessàries per al desenvolupament, tant exterior com
interior, del nostre propi ser. L’experimentació

CEIP PATACONA

activa d’exercicis d’equilibri i agilitat, ajuden a
potenciar la seguretat i autoestima de cada xiquet. A més, procurem afavorir l’aprenentatge
musical per tal d’augmentar el ritme, l’afinació i
la passió. Amb freqüència, organitzem audicions
en directe a l’escola, i cada any anem al Palau
de la Música per ser partícips d’un concert per
a xiquets.
La creativitat que adquireixen amb diferents
materials com teles, cartrons, carbó, fang, pintures, fustes, llanes, paper, farina, etc, és per
a ells una gran experimentació i aprenentatge.
D’aquesta manera, reforcem els seus sentits,
tocant, escoltant, observant, olorant o degustant, fent senzillament que es senten vius.
D’una altra banda, creiem en la importància
que té el contacte amb la natura, per aquest
motiu, aquest any contribuirem a mantenir els
jardins del nostre poble, plantant arbres que
veurem créixer a poc a poc als nostres espais
públics, fent-nos sentir compromesos amb el

medi, al col•laborar en aquesta tasca tan bonica i necessària. A més, també gaudim cada any
d’una sortida a la muntanya per contemplar i
interactuar amb animals de diferents granges,
d’aquesta manera, els menuts poden conèixer
de primera mà molts dels animals que, desgraciadament, no tenim l’ocasió de vorer tots els
dies.
Per últim, volem invitar-vos a què conegueu
l’escola sense ningun compromís, sempre que
siga d’interés per al vostre fill/a. Amb molt de
gust us facilitarem tota la informació necessària.
(C/Colón nº 10 Baix, Alboraia. Tel. 961857325)
Sense més, us desitgem una molt bona trobada d’escoles en valencià, i què siga un dia
d’allò mes divertit i creatiu.
L’equip educatiu del C.E.I. L´Andana

A

quest és el primer any que la nostra escola el C.E.I.P. LA PATACONA d’Alboraia
participa a les TROBADES D’ESCOLES
EN VALENCIÀ.
Des del primer moment tota la comunitat
educativa: alumnat, mestres, pares, conserge...
s’ha implicat en les diferents activitats realitzades: elaboració del concurs de cartells, venda
de paperetes i samarretes ...
Estem molt contents per la resposta tan positiva i la col.laboració per part de les famílies, la
qual volem agraïr.
Destacar també el treball de la AMPA i l’AAVV
de Patacona per la preparació del taller del dia
de la Trobada i la seua disposició per a participar.
La nostra escola ha començat amb il·lusió i
ganes; esperem que arrele i cada any siga’m
més!
Gràcies a tots per estar ahí!

PUBLICITAT

Sanitat Animal d’Alboraia
S.AN.A Clinica Veterinària

Medicina General. Cirugia. Radiografies.
Ecografies. Perruqueria canina.

Telf. 629973390 (urgències 24 h)
Av. Ausias March 23. 46120 Alboraia.
Ricard Carbonell Carbonell. N° Vet. Col. 997
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HOMENATGE A LA MESTRA D’ALBORAIA, ENCARNA RUBIO CLIMENT
PER AGUSTÍ HERNÀNDEZ

Una dona nascuda
en una família de
llauradors

HOMENATGE A LA MESTRA D’ALBORAIA

Encarna Rubio Climent va
nàixer en el carrer Colon
d'Alboraia, en el molí del
Marqués de Cruïlles, el
qual va comprar el seu avi
durant la Guerra. Va anar a
l'escola del poble, on està
ara el Pas a Pas, que ja
es deia en aquell moment
'Cervantes'. "Les xiques
estàvem a una banda, i els
xics a l'altra. Eren temps
molt lletjos perquè ací la
postguerra va durar fins a
entrats els anys 60. Jo era
de família de llauradors,
teníem la casa en el que
hui és Port Saplaya, un
espai d'horta al costat de la
mar on mon pare sembrava
arròs".

“L’escola pública necessita un
major recolzament institucional”

E

ncarna Rubio Climent (Alboraia, 1952) ha sigut mestra
durant més de 40 anys, 28 d’ells en línia en valencià, i els
últims 12 de la seua carrera professional en el Col·legi
Públic Cervantes d’Alboraia. Especialista en coneixement del
medi, reivindica l’escola pública en valencià com una forma
d’ensenyar “a estimar i a tindre prioritats en la vida: la cultura, la llengua, la terra, el medi ambient, l’ecologia”. La XXVI
Trobada d’Escoles en valencià l’homenatja per la seua trajectòria personal i professional en defensa de la llengua.

- Com s’inicià la teua carrera professional?
Vaig tindre sort. Vaig poder estudiar perquè
ma mare no volgué que les seues filles anaren
a fer garbetes de ceba a l’horta. El primer any
de mestra treballí al Patronat d’Alboraia, el curs
1972-1973, i amb eixos diners la meua amiga
Tere Hurtado i jo, anàrem a Londres. Crec que
fórem les primeres estudiants Au pair del País
Valencià. Vaig estar en una casa de jueus polonesos, i la veritat és que al principi ens miraven
malament, pel franquisme, però amb el temps
van veure que jo no era el tipus de persona que
havien pensat.
- I com recordes els primers anys de
mestra?
Després del Patronat vaig anar a Rambla
Seca, el curs 73-74. Es tracta d’un poblat artifi-
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cial meravellós que ja no existeix, en unes gorges, uns boscos, i una zona preciosa, en el canó
del riu Xúquer, al terme municipal de Cortes de
Pallars. El poblat va ser dinamitat. En la Revetla
de Sant Joan, aquell any, vaig ballar amb un bru
i fibrós jove, i és la persona que hui m’acompanya i m’ha acompanyat durant més de 35 anys,
amb el qual he tingut quatre fills. A Rambla Seca
ma mare es va empenyar en què em presentara
a les opos. Així ho vaig fer, i tinguí la sort que
les vaig aprovar, i em quedí a Millares. Allí vaig
estar sis anys, anant i tornant a Alboraia, i és on
vaig tindre dos fills. Després demaní el trasllat
i Pepe i jo ens vinguérem a viure a Alboraia. És
quan arribí a Meliana, al col·legi Pius XII.
- Com va ser la teua primera experiència
en la comarca de l’Horta?
Recorde que el Pius XII era una escola de-

teriorada, construïda en els anys 40. Però ens
posàrem mans a l’obra i aquell centre el transformàrem de dalt-a-baix. Li canviàrem el nom
per ‘Mediterrani’, i és on posàrem en marxa la
primera línia en valencià pública de la comarca
de l’Horta Nord. Va ser una etapa inoblidable.
Allí vaig coincidir amb els millors mestres que he
conegut: joves, llestos, compromesos, valencians. A Fede Molins, que aleshores era l’alcalde
i poc després va morir de càncer. Després, es
va començar a apostar pel valencià des de la
Generalitat.
- Valores aquell moment molt positivament, no?
A Meliana van ser vint anys de creació, de
compromís, de creixement, d’empatia. L’escola
vam obtindre dos premis de renovació pedagògica: per la caixa de les lletres, i pel projectre de
coneixement del medi de tercer, quart i cinqué.
En eixa escola, el Mediterrani, es van educar el
meu fill i les meues filles.
- I el teu trasllat a Alboraia?

“En el Col·legi Mediterrani posàrem en marxa la
primera línia en valencià
pública de l’Horta Nord. Va
ser una etapa inoblidable”

HOMENATGE A LA MESTRA D’ALBORAIA, ENCARNA RUBIO CLIMENT
partida entre la família, la societat i l’escola.
Definitivament sí. La màxima responsabilitat
és de la família, la qual inculca els valors principals als seus fills i filles. La societat que l’envolta és l’entorn en el que viu el xiquet i xiqueta
i on tria el seu mode de vida, i l’escola és la
ferramenta que dóna les capacitacions per a integrar-se en la societat. En eixe sentit, jo crec
que és important tindre un referent, que és el
que t’espenta, et diu que estudies, que vages
endavant, dins la teua família.

Part del claustre de professors del CP Mediterrani, amb Enric Valor. Tere Martorell, Amparo Grau, Amparo Doménech i Encarna Rubio, entre d’altres.
Foto: E.R.

En l’any 2000 vaig vore que em feia major, i
a més, volia treballar en el meu poble, amb la
meua gent. I per això acceptí tornar. A Alboraia
sempre he estat en segon cicle, en línia en valencià, on la meua especialitat és coneixement
del medi. El curs 2011-2012, i el 2012-2013 fins
la meua jubilació, vaig ser tutora d’una classe
de castellà, on per cert, estaven Gerard i Lluís,
els fills d’Isabel Monrós, on tots els xiquets em
parlaven en valencià.

Quan em va cridar tinguí una reacció instintiva a
dir que no, però després em vaig alegrar i sentir
contenta. Sé que molts pares m’estimen. És un
honor este reconeixement per part d’Escola Valenciana, i una sorpresa.
- Com van ser les primeres trobades
d’Escoles en valencià? Estigueres en la primera trobada que va acollir Alboraia?
A la d’Alboraia recorde que va haver moltíssima gent, rius de persones pels carrers del poble. També tinc molt bons records de la trobada
de Manises; i de la de València. En aquesta última els pares i mares compràrem molts metres
de tela blanc, férem un drac xinés que dúien els
alumnes, i els posàrem dins.
- Com veus la situació de l’ensenyuament
en valencià, hui?
En general és molt bona. El nivell de l’alumnat, en totes les àrees és bo. El professorat sol
implicar-se molt i busca sempre mètodes de pedagogia moderns. Per exemple, els grups que

Encarna Rubio, en els Premis Sambori 2012

- Com va ser la teua experiència al Cervantes?
Bé, no es pot comparar amb la de Meliana.
Jo ja era més major. I també el que va ocórrer a Meliana va ser un miracle pel moment que
visquérem, el principi dels anys 80. Alboraia no
és el Mediterrani, hi ha moltíssima més gent, i
per tant, molta més diversitat de pensament. Al
CEIP Cervantes, hi ha un nucli de gent progressista molt significatiu. En aquesta escola he conegut mestres amb interés per una escola integradora, arrelada al medi, i amb voluntat de què
el seu alumnat siga culte. I per aconseguir-ho,
hem fet un fum d’’eixides per a reconéixer el territori i la cultura, hem organitzat festivals, fires,
festes, i hem particupat en moltes activitats en
el municipi i amb unes altres entitats.

“En el Cervantes he conegut mestres amb interés
per una escola integradora, arrelada al medi, i amb
voluntat de què el seu
alumnat siga culte”

“És un honor aquest reconeixement per part d’Escola Valenciana, i una sorpresa”

Portades dels llibres de coneixement del Medi que van ser premiades: ‘Meliana el meu poble’, ‘Estimem el nostre país’, i ‘Vivim a la comarca de l’Horta’. L’ajuntament de Meiana es va subvencionar i es donaren als xiquets.
Foto: escaneig del llibre 20 anys d’ensenyament en valencià. CP Mediterrani Meliana. Regidoria d’Educació Ajuntament de Meliana, any 2005

- Què diries als joves, tan desil·lusionats
en un context com el que viuen?
Que la situació canviarà, però què cal esforçar-se, i molt. Jo als meus alumnes els ho he
intentat inculcar. Els joves de hui, els que tenen
filles i fills i els duen a escola en valencià, que
no tinguen cap por. Dos llengües són millor que
una, tres millor que dos, i quatre millor que tres.
Els xiquets i xiquetes amb capacitats normals
poden aprendre llengües, i seguim el principi de
l’escola moderna: d’allò particular a allò general;
de la casa al carrer.

ixen de l’escola redacten amb soltura, resolen
problemes, coneixen l’entorn, tenen nocions
d’unes altres llengües. I si volem donar-li valor a
la llengua, hem d’utilitzar-la sempre i per a tot,
en el pati, en casa, amb els amics i amigues, i
en qualsevol àmbit. Dissortadament, el valencià,
hui per hui, és una qüestió de voluntat personal
perquè no té recolzament institucional i polític.
- Què es podria fer per a millorar l’ensenyament públic en valencià?
Cal recolzament institucional, que els xiquets
i xiquetes que han començat línia en valencià
puguen continuar a secundària i batxillerat, i en
la Universitat, i que ningú es quede sense plaça
de valencià si la desitja. El valencià, a més, no
exclou, sinó que és una opció educativa arrelada
en el país i cimentada en la llengua pròpia. La
llenguan moltes persones l’utilitzem habitualment com un fet normal. A més, l’hem heretada
dels nostres avantpassats.

- Hem parlat de la teua trajectòria com a
mestra, però de la cívica o associativa no...
Jo he tingut durant 12 anys xiquets sahrauis
a casa. Sóc sócia d’Escola Valenciana des que es
va fundar. D’Acció Cultural del País Valencià i de
la Societat Musical. Una associació del meu poble que educa molta gent, i dos que descriuren
la meua forma de pensar.
- Com et sents per l’homenatge d’Escola
Valenciana?
Em va cridar Lluís Fontelles una nit i em van
comentar que el grup que estava organitzant la
trobada havia pensat en fer-me un homenatge.

- Quin balanç faries dels teus 40 anys
com a ensenyant?
Crec que és positiu, encara que no sempre
he aconseguit el que volia. Però el que tinc molt
clar és que en classe sempre he intentat crear
una atmosfera de germanor i de treball. Així, fomentar l’esforç per a millorar, conéixer el nostre
entorn més immediat i la pròpia cultura, sentir
l’orgull de ser valencians, que els alumnes saberen qui són. He intentat que aprengueren el nom
dels pardals, flors, arbres... i d’alguna forma, arrelar-los en la seua realitat més pròxima.

Activitat de coneixement del medi amb el seus alumnes

- L’educació és una responsabilitat com-

Dedicatòria d’un alumne a Encarna Rubio

- T’has sentit involucrada amb les situacions personals dels teus alumnes?
Sí, molt. Crec que això era part de la meua
faena. La vida dels meus alumnes interfereix en
la meua feina, com la meua els afecta a ells.
I ara mateix, vull remarcar la meua adhesió i
suport als fills d’Isabel Monrós Greses: Gerard,
Lluís i Joaquim, uns xiquets magnífics dels quals
he sigut tutora en la meua etapa en el Cervantes
i als quals les legislacions dels seus països no
han sabut protegir.

“Vull remarcar el meu suport als fills d’Isabel Monrós Greses: Gerard, Lluís i
Joaquim, als quals les legislacions dels seus països
no han sabut protegir”
ABRIL 2013
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"Crec que el Cervantes hauria de canviar de nom i tindre'n
un més arrelat a la nostra cultura"
- 40 anys i 4 mesos de mestra, 28 en
valencià. Com ha sigut l'evolució de
l'ensenyament en valencià?
L'ensenyament públic quan jo comencí era
depriment. En els 80, tot va canviar. Hi hagué un moviment social molt a favor, en els
últims anys d'UCD i els primers del PSOE.
Hi havia perspectiva de futur, il•lusió en una
món millor, esperança de progressar perquè veníem d'una gran pobresa. Després de
molts anys, els fills del poble ras, van tindre
oportunitats i pogueren progressar. Hi havia
molta gent que venia d'eixe entorn i va accedir a una vida millor. En eixe context en
què canviaren tantes coses, l'escola pública
va ser un espill per a la gent que va intentar
canviar la societat.

- I en el cas concret d'Alboraia?
En el cas d'Alboraia hi ha dos escoles concertades d'ideologia religiosa, on la gent del
poble majoritàriament porta els seus fills i
filles. Hem d'afegir que la pública, el Cervantes, està en el nord del centre històric
en la zona on viu menys gent del poble. Encara així, en valencià i en castellà, el Cervantes és tan bona escola com les altres,
encara que ha estat sempre a l'ombra de
les concertades. En el Cervantes hi ha molts
pares progressistes: gent professional, que
treballa en la Universitat... són mestres,
metges o tenen professions lliberals. I eixa
gent ha ajudat molt a què l'escola en general vaja millor. I com a suggeriment, crec
que el Cervantes hauria de canviar de nom
i tindre'n un més arrelat a la nostra cultura
o a la realitat alboraiera. Per exemple, Carraixet, Massamardà, Calvet, Masquefa Camí
de les Vinyes, Sant Cristòfol...
PUBLICITAT

Alboraia

amb les escoles
en

Tu també pots ajudar-nos.
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És el moment
d’agraïments

PUBLICITAT

Disseny web, gràfic, editorial, corporatiu...

col·laborador

del Tornallom, la publicació oficial de la

XXVI Trobada

“Tot està per fer i tot és possible” (un vers del
poema “Ara mateix” de Miquel Martí i Pol). Efectivament, així és: la XXVI Trobada començà fa sis
mesos quan tot estava per fer. Ara que ja la tenim
ací, és el moment d’agrair l’esforç i voluntat de
totes aquelles persones que l’han fet possible.
En primer lloc gràcies a tu, que en este precís
moment lliges el diari “Tornallom”. En segon lloc
gràcies als milers d’alumnes (de menuts i de més
grans) que un any rere un altre doneu sentit i un
perquè a les trobades. Gràcies a tot el professorat, mestres, i AMPA’s, sense els quals la trobada
no seria possible.
Gràcies Àngel i Mercè (Assemblea Comarcal
Horta Nord – Escola Valenciana), els motors de la
Trobada. A Aurora Valero i a Enric Mestre, que en
les seues obres d’art fetes per l’ocasió han plasmat a la perfecció el tarannà i l’esperit de la Trobada. A Juan Brigante pel seu bon gust i la seua
precisió en la grafia dels taulellets. A Lluís que té
el do de ser omnipresent. A Encarna, cuidant que
encaixen totes les peces d’aquest trencaclosques.
A Mª José, incansable fins trobar aquella fotografia i aquell document que ningú no sospitàvem i
transformar-lo en un pdf, o jpg, o en el que siga
necessari. A Mireia (mestra de música del CEIP
Cervantes) coordinant la batucada i la trobada
musical. A la incansable Teresa F. per la seua
capacitat de treball i saber fer. A Jose Carbonell
i a Pep, atents com sempre, posant la Societat
Musical d’Alboraia a la nostra disposició. A Vicent
(Rodamons) per oferir-nos les seues cançons des
del primer moment. Gràcies a Marga impulsant i
garantint la participació de l’IES La Patacona. A
“les Amparo’s” (de l’EPA) connexió assegurada de
la trobada amb el món més adult. A Gemma pel
vídeo i la xerrada sobre Vicent Andrés Estellés.
A Carme, assegurant la presència del CEIP Ausias March. Als Dimonis de l’Avern pel correfoc
i la seua col·laboració al Concert Jove. Gràcies
especials a Denominació d’Origen – D.O. Xufa de
València, per la seua implicació. Gràcies a Esther
Roig i a Rosana Pastor, que donen la benvinguda
a tots els centres de l’horta nord que participen
en les cercaviles.
Un agraïment especial a l’Ajuntament d’Alboraia, i molt particularment a les regidories implicades i que sense la seua aportació no haguera
estat possible la celebració d’aquesta trobada:
regidories de Cultura, Festes i Joventut, de Desenvolupament Local, Indústria i Comerç, de Seguretat Ciutadana (Policia Local i Protecció Civil),
a la Brigada Municipal, …. Al personal de la Casa
de Cultura José Peris Aragó... Sr. Alcade, Sres.
Regidores, Srs. Regidors: gràcies per tot.
Gràcies a l’AMPA del Col·legi Dr. Lluch per la
seua participació. A l’AAVV de La Patacona, del
Centre Històric, de Rei en Jaume, de Palmaret,
….A l’Associació de Comerciants d’Alboraia, …
Gràcies a l’Alqueria del Magistre, a “El ball de Sant
Vito”, al Grup Carraixet, a Els Pabordets i el Cor
Lleonard Giner de Tavernes Blanques. Salutacions
a SEO-Bird Life (Societat Espanyola d’Ornitologia). Gràcies també a RECICLAMAS que ens facilita els contenidors de paper i plàstic.
Gràcies als més “menudets i menudetes”: Escoleta Colorins i Escoleta l’Andana. Gràcies a les
AMPA’s i professorat del CEIP AUSIAS MARCH,
CEIP CERVANTES, CEIP LA PATACONA, IES LA PATACONA. A l’Associació d’Alumnes i al Professorat
de l’Escola d’Adults. Gràcies al Centre PAS a PAS.
Cal també agrïr a Ferran per recorrer tot el poble anunciant la trobada i al grup “La Douche” que
posarà la música al sopar homenatge.
Per acabar, gràcies a Agustí, i Josep V. (Més
Creatius), que han donat el “toc final” dissenyant
i emmaquetant tots els documents i, han donat a
llum a aquesta edició del “Tornallom”.
Gràcies a totes i tots pel vostre compromís pel
valencià.
Comissió organitzadora
XXVI Trobada d’Escoles en Valencià,
Horta Nord – Alboraia 2013
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